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 PROTOKÓŁ NR 36/17 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 28.11.2017 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.20 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1) oraz Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz zaproszeni naczelnicy. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. 
Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie oraz informacja o stanie środowiska na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego za 2016 rok, wydatki poniesione przez powiat na meliorację i ochronę 
środowiska w 2017 roku, a także ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III 
kwartał 2017 rok. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 36 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 35/17 został przyjęty jednogłośnie (5 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk 
nr 4/XXXIV); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2018. Priorytetowe zadania w obszarze kultury fizycznej, kultury  
i sztuki oraz turystyki i krajoznawstwa będą realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w ramach otwartego konkursu ofert. Wydział Organizacji  
i Informacji będzie realizował zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej  
dla społeczności na terenie powiatu. Następnie Wydział Zarządzania Kryzysowego 
zaplanował zadanie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności, natomiast Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało trzy główne zadania tj. z zakresu pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Projekt został przekazany do konsultacji, udostępniony na stronach 
internetowych oraz przesyłany drogą elektroniczną. Żadna organizacja do konsultacji nie 
wniosła uwag. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe 
Waldemar Derkacz. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych  
do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 5/XXXIV); 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Waldemar Derkacz powiedział, że kadencja 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku trwa trzy lata. W skład komisji wchodzi starosta jako 
przewodniczący, dwóch radnych oddelegowanych przez radę powiatu, trzy osoby powołane 
przez starostę, dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego Policji. 
W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora 
okręgowego. Dotychczasowi radni oddelegowani do pracy w tej komisji, tj. radny Arkadiusz 
Łysik i radny Piotr Bugajski. Projekt uchwały dotyczy właśnie oddelegowania dwóch radnych 
do prac w komisji.  
 
Komisja została poinformowana o kandydatach w osobach Roman Rataj oraz Andrzej 
Szelążek. 

Komisja nie głosowała nad przedstawionym projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej gminie Gryfino (druk nr 6/XXXIV); 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Waldemar Derkacz powiedział, że w dniu 
27 października 2017 r. na terenie Gminy Gryfino miał miejsce pożar mieszkania. W wyniku 
pożaru spaliło się pomieszczenie gospodarcze, w którym znajdował się piec c.o. oraz opał. 
Pozostałe pomieszczenia (trzy pokoje, kuchnia i łazienka) w wyniku zadymienia zostały 
zniszczone i wymagają remontu. Udzielona pomoc pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby 
rodziny oraz częściowo pokryć straty powstałe w wyniku pożaru. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 7/XXXIV); 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Waldemar Derkacz powiedział, że w nocy  
z 11 na 12 listopada 2017 r. na terenie Gminy Mieszkowice wybuchł pożar w domu 
stanowiącym wspólnotę mieszkaniową. W wyniku pożaru spaleniu uległ cały dach oraz 
częściowo mieszkanie znajdujące się na piętrze. Podczas prowadzenia akcji ratowniczej 
zalane zostały oba mieszkania, w wyniku czego zniszczeniu uległo wyposażenie oraz rzeczy 
osobiste mieszkańców. Po akcji ratowniczej budynek został przykryty plandekami. Udzielona 
pomoc pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby rodzin oraz częściowo pokryć straty 
powstałe w wyniku pożaru. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 
wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 
2018 (druk nr 8/XXXIV); 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Waldemar Derkacz powiedział, że jak  
co roku Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie oraz 
przechowywanie statków. Sytuacja dotyczy tylko statków używanych do celów sportowych  
i rekreacyjnych. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań proponuje przyjąć 
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maksymalne stawki określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 
2017 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających w 2018 r. Od kiedy obowiązuje ustawa nie było przypadku 
zatrzymania.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Waldemar Derkacz.  
Na posiedzenie przyszła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Bożena Stawiarska. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
pomiędzy zadaniami w 2017 r. (druk nr 9/XXXIV); 

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. W związku z niewykorzystaniem 
środków finansowych istnieje potrzeba przeniesienia tych środków na zadanie z zakresu 
dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  
O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych na bieżąco ubiega się duża ilość osób niepełnosprawnych. Środki pozostałe  
na tym zadaniu są niewystarczające w stosunku do ilości składanych wniosków. Przeniesione 
z zadań środki w łącznej kwocie 14 076,00 zł umożliwią przyznawanie bieżących 
dofinansowań. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną 
Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Bożena Stawiarska. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2017 rok (druk nr 10/XXXIV); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła zmiany budżetu powiatu na 2017 r. po stronie 
dochodów i wydatków, zgodnie z uzasadnieniem i załącznikami do niniejszego projektu 
uchwały. 
 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2017–2039 (druk nr 11/XXXIV); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawione zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej dotyczą zmian wynikających ze zmian naniesionych w projekcie 
uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. jak również urealnienia wielkości 
liczbowych wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały, czyli łącznych 
nakładów na przedsięwzięcia oraz rozkładu limitów nakładów w poszczególnych latach oraz 
limitu zobowiązania. Projekt uchwały ujmuje trzy nowe zadania tj.  „Dostosowanie istniejącej 
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infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy” (pozycja 
1.1.2.10) – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, którego celem jest 
rozwój infrastruktury w zespołach szkół ponadgimnazjalnych. Drugim nowym zadaniem jest 
„Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie” (pozycja 1.3.2.9), gdzie łączne nakłady 
na to zadanie stanowiące dofinasowanie Powiatu Gryfińskiego dla Gminy Gryfino wynoszą 
500 tys. zł. Określono limit wydatków dla roku 2018 w kwocie 250 tys. zł oraz dla roku 2019 
w kwocie 250 tys. zł. Ostatnie nowe zadanie to „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca  
w m. Rurka” (pozycja 1.3.2.10), wartość przedstawiona w prognozie finansowej wynosi 700 
tys. zł  i ustalono limit wydatków w 2018 r. w wysokości 350 tys. zł, identycznie  
w roku kolejnym. Do projektu uchwały zostały dołączone zmiany wielkości liczbowych.  
W załączniku nr 1 zostały przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu, jak 
również przychodów i rozchodów do 2039 r. Natomiast załącznik nr 3 w wielkościach 
liczbowych zmienionych uwzględnia określone zmiany przedstawione w uzasadnieniu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Na posiedzenie przyszedł radny Paweł Sławiński. 
 
Ad. 4 Rozpatrzenie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: P-1.4110. 
871.2017.AA z dnia 31 października 2017 r. 

- zajęcie stanowiska przez komisje. 
 
Radni otrzymali pełną dokumentację zgromadzoną w toku postępowania wyjaśniającego  
dot. radnego Pawła Sławińskiego w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego  
znak: P-1.4110.871.2017.AA z dnia 31 października 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3  
do protokołu. 
 
Radny Paweł Sławiński powiedział, że celem uzupełnienia chciałby dodać, że nie prowadzi 
działalności gospodarczej od czterech lat. Faktycznie w lutym br. został pełnomocnikiem 
firmy żony. W tym pełnomocnictwie głównie chodziło o załatwianie spraw urzędowych, lecz 
ze względu na to, że nie było różnic w sporządzaniu pełnomocnictwa to ono faktycznie 
obejmowało wszystko. Jeżeli chodzi o to konkretne zlecenie to w tym przypadku dotyczyło 
ono portalu chojna24.pl - jednej z działalności, które wykonuje firma żony. Podobne życzenia 
powiat zamawiał również w innych mediach. To zlecenie zostało przyjęte przez pracowników 
zajmujących się ich realizacją i wystawianiem faktur. Jego błąd przy tym działaniu polegał  
na tym, że gdyby wiedział, że takie zlecenie wpłynęło i że to z kolei wpłynie na działanie  
ze strony pana wojewody to byłoby ono po prostu odrzucone tak, jak to było w przypadku 
listopadowego zapytania z powiatu dotyczącego transmisji tegorocznej Gali rozdania nagród 
Starosty Gryfińskiego. Po tym zapytaniu poszła informacja do starostwa, że firma nie 
zrealizuje tego zlecenia ze względu na to, że jest jej pełnomocnikiem. Jeżeli chodzi  
o zapytanie pana wojewody o mienie powiatu to firma prowadzi swoją działalność na mieniu 
prywatnym, lokal jest dzierżawiony. Nigdy tutaj nie było w historii firmy żadnej działalności 
na mieniu powiatu. Dodał, że przypuszcza że sprawa wzięła się z takiej walki konkurencyjnej. 
Portal chojna24.pl, który prowadzi firma stanowi dobry produkt o dobrej poczytności i jest 
znaczącym medium w regionie. Już wielokrotnie, po tym jak został radnym był w różny 
sposób atakowany, w różnych mediach wypisywano różne rzeczy na przykład, że brał udział 
w strajku strażaków z Morynia podczas gdy w tym czasie był akurat w Warszawie. Zarzucano 
mu rożne rzeczy ale to nigdy nie kończyło się sprawami w sądzie z tego względu, że to 
niestety trwa. Państwo radni z pewnością znają takie przypadki, że zdarza się na różnych 
portalach w Internecie, że wypisywane są różne rzeczy, zarzuty. Jest to przykre, bo po jakimś 
czasie wychodzi, że to nieprawda a redaktorzy odpowiedzialni za to nie są skłonni  
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do sprostowania takich informacji. Myśli, że jest to jakaś taka próba zaatakowania jego 
osoby.  
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, ale w tym przypadku było to zasadne. 
 
Radny Paweł Sławiński powiedział, że sam był zaciekawiony sytuacją, bo ten punkt  
w ustawie o samorządzie powiatowym nie jest do końca precyzyjny, bo mówi o majątku 
powiatu. Poprosił o różne interpretacje zapisu tego przypadku. 
 
Radny Arkadiusz Łysik zacytował definicję mienia powiatu, że jest to własność i inne 
prawo majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Tutaj tak naprawdę 
jest mowa jakby tylko o mieniu a samo świadczenie wykonywanej pracy to nie jest działanie 
na mieniu.  
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że chodzi o dostawanie zlecenia od powiatu. To tak, 
jakby wykonywała jako lekarz Białe Soboty. Nie wolno tego robić, nawet w swojej 
przychodni. 
 
Radny Paweł Sławiński powiedział, że w tym przypadku to była firma, która nie jest firmą 
radnego. Od lutego br. jest jej pełnomocnikiem. 
 
Pytanie przewodniczącego Arkadiusza Łysika do członków komisji po omówieniu pkt 
dot. radnego Pawła Sławińskiego: Kto z Państwa Radnych, po rozpatrzeniu faktycznym  
i prawnym oraz wysłuchaniu wyjaśnień uważa, że nie ma przesłanek do stwierdzenia 
naruszenia przez radnego Pawła Sławińskiego zakazu ustanowionego w art. 25 b ust. 1 
ustawy o samorządzie powiatowym?  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0, 
Wstrzymało się – 2 osoby. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że po przeanalizowaniu tego materiału i wysłuchaniu 
wyjaśnień radnego P. Sławińskiego, ale tak naprawdę to oparł się na konkluzji zawartej  
w opinii. Wie, że żyjemy w kraju, że jeden przepis interpretowany jest na wiele sposobów. 
Bazując na przedstawionym materiale wprost odnosi się do zawartej konkluzji i osobiście 
uważa, że nie było naruszenia prawa.  
 
Po rozpatrzeniu faktycznym i prawnym oraz wysłuchaniu wyjaśnień komisja 
większością głosów uznała, że nie ma przesłanek do stwierdzenia naruszenia przez 
radnego Pawła Sławińskiego zakazu ustanowionego w art. 25 b ust. 1 ustawy  
o samorządzie powiatowym, nie doszło do wystąpienia łącznie dwóch przesłanek 
prowadzenia działalności na mieniu powiatu i bycia pełnomocnikiem. 
 
Posiedzenie opuścił radny Paweł Sławiński. 
 
Ad. 5 Informacja o stanie środowiska na obszarze Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok, 
wydatki poniesione przez powiat na meliorację i ochronę środowiska w 2017 roku. 
 
Informacja o stanie środowiska na obszarze Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok, wydatki 
poniesione przez powiat na meliorację i ochronę środowiska w 2017 roku, stanowi załącznik 
nr 5. 
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Ad. 6 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał 2017 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła informację z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego według stanu na dzień 30 września 2017 rok (informacja stanowi załącznik  
nr 6). 
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Radny Piotr Bugajski złożył wniosek prośbę Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój  
o udzielenie, w miarę możliwości, szybkiej odpowiedzi na wniosek, który wpłynie do 
Starostwa z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (dotyczy zmiany przebiegu trasy rowerowej między Gminą Trzcińsko-Zdrój a 
Gminą Myślibórz, gdzie w pewnym momencie trasa przechodzi przez działkę, która jest 
własnością Skarbu Państwa). 
Pismo znak: BRZ.0012.1.36.2017.DK 
 
Radny Piotr Bugajski złożył wniosek dotyczący rozważenia możliwości wykonania 
poprawy pobocza i odwodnienie drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Gogolice ze środków 
pochodzących z ochrony środowiska, związanych z poprawą systemu odwodnienia dróg 
powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinkę poboczy. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.36.2017.DK 
 
Radny Piotr Bugajski złożył wniosek o zintensyfikowanie działań Wydziału Zarządzania 
Drogami w sprawie zgłoszenia, którego dokonał telefonicznie jako pracownik Urzędu Miasta  
w Trzcińsku-Zdroju (dotyczy osoby fizycznej wykonującej prace melioracyjne w obrębie 
swojej drogi, która dokonała naruszenia konstrukcji drogi powiatowej Dobropole-Tchórzno). 
Pismo znak: BRZ.0012.1.36.2017.DK 
 
Radny Piotr Bugajski złożył zapytanie, na jakim etapie jest realizacja porozumienia 
zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a firmą pana Baranowskiego dotyczącego utrzymania 
odcinka drogi od żwirowni do krzyżówki Chełm Dolny - Narost. Mieszkańcy zgłaszają, że 
droga jest nieprzejezdna. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.36.2017.DK 
 
Radna Joanna Kostrzewa odnosząc się do odpowiedzi Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy 
w Gryfinie Sp. z o.o. na interpelację radnej nr 72/17, zwróciła się z prośbą o przygotowanie 
listy pracowników Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. według stanu na dzień 
31.10.2017 r. (stanowisko + rodzaj zawartej umowy). 
Pismo znak: BRZ.0012.1.36.2017.DK 
 
Radny Arkadiusz Łysik złożył zapytanie dotyczące sprawy zgłaszanej na sesji Rady 
Miejskiej w Cedyni przez radnego pana Pikułę, który podnosił iż składał pisma do Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie do Wydziału Zarządzania Drogami już od marca br., na które do 
chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi. Radny prosi o pisemną odpowiedź, czy była 
korespondencja dotycząca pobocza drogi w miejscowości Piasek. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.36.2017.DK 
 
Radny Wojciech Fedorowicz złożył wnioski - zapytania: 
- dlaczego przy ulicy Mickiewicza w Chojnie nie zrobiono poboczy, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, pobocza nie podsypano urobkiem asfaltowym tylko nasypano czystej ziemi,  
na której samochody robią okropne koleiny? 
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- dlaczego nie wykonano chodników i dojazdów do posesji przy ulicy Mickiewicza  
w Chojnie? 
Pismo znak: BRZ.0012.1.36.2017.DK 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.20  
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Łysik 
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